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Dodatečná informace č.1

Veřejná zakázka: Středisko ekologické výchovy Švagrov- technologie kuchyně

Dotaz č.1:
Ve specifikaci zařízení na poz. 2, poz. 3 a poz. 4 jsou uvedena varná zařízení v různých 
rozměrech. Prosíme o Vaše vyjádření zda-li jsou uvedené rozměry u těchto zařízení správné a 
závazné. Dle našich znalostí se totiž např. Smažící pánev šířky 775mm nevyrábí, stejně jako 
kotel šířky 750mm. Varná zařízení v modulární hloubce 700mm, která je uvedena zakótovaná 
i v projektu se vyrábí v šířkách 700mm a 800mm.

Odpověď:
Upravujeme rozměr ve výkrese č.F1.5.2.2- Technologie kuchyně- půdorys 1.NP, tabulka 
Specifikace zařízení, sloupec ROZMĚR (hlxšxv) v mm takto:

OZN.pol. ROZMĚR (hlxšxv), mm
2 700xmax700x850
3 700xmax775x850
4 700xmax750x850

Ostatní sloupce zůstávají beze změny.
Rozměry uvedené ve specifikaci zařízení jsou rozměry maximálně možné, aby se do daného 
prostoru daly umístit. 

Dotaz č.2 : 
Jaké jsou priority pro ocenění výše uvedených zařízení, zda může být nabídnuta technologie o 
hloubce 775mm a zda trváte na dodávce všech tří kusů varné technologie v jedné značce?

Odpověď:
Prioritou pro ocenění zařízení je dodržení požadovaných minimálních objemových kapacit a 
technických parametrů, modulární hloubky 700mm a maximálních možných rozměrů.
Zařízení varné technologie nemusí být od jednoho výrobce. Výběr zařízení je v kompetenci 
uchazeče.
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Dotaz č.3
U chladniček na poz. 30 a na poz. 54 je požadováno mimo jiné teplotní rozsah -2°C až +8°C. 
Dle našich znalostí je ve specifikaci uvedena chladnička, která splňuje veškerá v projektu 
uvedené parametry s vyjímkou teplotního rozsahu. Dle našeho názoru je uvedený teplotní 
rozsah (-2°C až +8°C) uveden chybně a namísto hodnoty -2°C má být hodnota +2°C. Správný 
teplotní rozsah by tak měl být +2°C až +8°C

Odpověď:
U chladniček na pozici 30 a 54 je správný rozsah teplot +2°C až +8°C. Omlouváme se za 
chybně uvedený údaj -2°C - +8°C. Opravujeme specifikaci zařízení v tabulkách na výkresech
č.F1.5.2.2 Technologie kuchyně- půdorys 1.NP (pol.30)  a č.F1.5.2.1 Technologie kuchyně-
půdorys 1.PP (pol.54),  ve sloupci SPECIFIKACE takto:

OZN.pol SPECIFIKACE
30 min.objem 380l; provedení nerez; jednodvéřová s magnet.těsněním; 

uzamykatelná; automat.odmrazování; počet polic- 5+1 pevná; rozsah teploty 
+2°C až +8°C, teploměr

54 min.objem 380l;provedení nerez;jednodvéřová 
s magnet.těsněním;automat.odmrazování;počet polic- 1 středová ;rozsah 
teploty +2°C až +8°C, teploměr

Ostatní sloupce zůstávají beze změny.

Další informace, doplnění zadávacích podmínek:

Z důvodu poskytnutí této dodatečné informace se prodlužuje lhůta pro podání nabídek do 
8.8.2011 do 15.00 hod. Nabídky je možno podávat osobně v podatelně MěÚ Šumperk, 
Jesenická 31, Šumperk nebo písemně na adresu: Městský úřad, odbor RÚI, Jesenická 31, 787 
93 Šumperk.
Otevírání obálek se uskuteční dne 9.8. 2011 od 14.00 hod v zasedací místnosti v přístavbě 
Městského úřadu Šumperk, Jesenická 31, 787 93 Šumperk – 3. patro

Pokud jste svou nabídku již zaslali, tato je v souladu s výše uvedenou dodatečnou informací a 
nebudete ji měnit, sdělte nám tuto skutečnost písemně- e-mailem na adresu 
irena.bittnerova@musumperk.cz. V opačném případě vám bude nabídka vrácena 
k přepracování.

S pozdravem

Ing. Irena Bittnerová
vedoucí odboru strateg. rozvoje, 
ÚP a investic
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